
Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija
2018 metų kovo mėnuo

Kai jauno žmogaus širdis dega meile, o rankos ieško darbo ir veiklos – tėvynė
gali būti rami. Šviesi jos ateitis – garantuota.

Jaunimas – tai ta varomoji jėga, kuri visais laikais vedė tautas į priekį. Šiais laikais jauno žmogaus kovos
laukas – aktyvus tikslo siekimas, žinių troškimas, svajonių įgyvendinimas. Bet jaunas žmogus, kaip jaunas daigas,
turi tvirtai įleisti šaknis į savo žemę, kad galėtų galingai stiebtis aukštyn. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį
šventė visa Lietuva. Galingai ši svarbi tautai ir valstybei data buvo minima ir ,,Romuvos“ gimnazijoje.

Visa veikla buvo orientuota į tris koncepcijas - ,,Kurk. Pažink. Švęsk“. Visi renginiai, skirti valstybės
atkūrimo šimtmečiui, renginių plane išsidėstė nuo vėlyvo rudens iki pavasario, tad dalis dovanų tėvynei jau
atiduota, bet dar laukia dalis labai svarbių ir gražių momentų. Ką gali žmogus jaunas žmogus padovanoti savo
kraštui? Turbūt nėra nieko vertingesnio už gerus, prasmingus darbus, kurie kuria ir jauno žmogaus, ir visos šalies
ateitį. Tad ,,Romuvos“ gimnazistai dovanojo tau, LIETUVA, savo žingsnius...

Spalio mėnesį vyko pilietinė akcija ,,Atminties šviesa“, lietuvių kalbos mylėtojus subūrė raštingumo konkursas
„Kalba – mūsų identitetas“, kovo mėnesį numatytas dailyraščio konkursas „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis!,
lapkričio mėnesį gimnazistai dalyvavo samprotavimo rašinių konkurse „Mąstau apie Lietuvą“, sausio 11 vyko
meninio skaitymo konkursas „Skaitau Lietuvai”, o vasario 9 kartu su visu miestu minėjome Gimtosios kalbos
puoselėjimo dieną.
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Augustė Šapkinaitė (2a),
Joana Mekšriūnienė,
Tatjana Tekorienė.

Kovo mėnesį taip pat vyks
bendras gimnazijos ir mikrorajono
progimnazijų renginys ,,Lietuvių
kalba linksmai“. Mūsų jaunieji
draugai – progimnazijų mokiniai
buvo sukviesti į tautosakinę
kultūrinę popietę „Aš atidarysiu
išminties skrynią“. Jų dar laukia
bendras gamtos mokslų renginys
„Avilys“. Lietuvai skyrėme įvairias šimtmečio dovanas: pilietinę iniciatyvą
„Trispalvis“, sukvietėme gimnazistus į pilietiškumo forumą „Kurianti asmenybė –
laisva valstybė“, išbandysime jėgas 1000 metrų bėgime ir krepšinio turnyre „3
prieš 3“. Rūpinimasis Lietuvos ateitimi – tai ypatingas dėmesys jaunam žmogui,
tad Tarptautinę savanorių dieną šventėme padėdami kitiems – dalyvavome
„Laimės keksiukų“ akcijoje, aktyviai dalyvavome minėdami Karjeros ir
Tolerancijos dienas. Kovo 23 gimnazijoje vyks respublikinė karjeros ugdymo
konferencija.

Ir dar daug žingsnių
žengsime, kurių kiekvienas – skir-

tas Tėvynei. Tai ir 9 -12 klasių
mokinių geografijos olimpiada
„Lietuva pasaulyje, pasaulis
Lietuvoje“, istorijos ir
pilietiškumo pagrindų pamo-
kos Lietuvos respublikos
prezidentūroje ir Genocido

aukų muziejuje, jubiliejinis T. Grotuso gamtos mokslų konkursas,
netradicinės kūrybinės veiklos „Skiriu Lietuvai“, foto konkursas „Aš ir
žymūs žmonės“, mokinių konferencijos „Istorinis – kultūrinis paveldas ir
asmenybė“ ir „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, literatūrinis protmūšis,
grožinių tekstų ištraukų iliustracijų konkursas „Piešiu Lietuvą“,
nominacijos „Romuvos sėkmė“ rinkimai, didžiausio mokyklinio
laikraščio „Šimtmečio aidas“ kūrimas. Ir, aišku, Šimtadienis, šventinis
meno kolektyvų koncertas „Romuvos balsas“ bei viską vainikuojanti
„Romuvos garbė“.

Modestas
Borcovas

(2d)



O vasario 15-osios vakarą, sutemoms
nusileidus ant Šiaulių miesto gatvių, nuo J.Janonio
gimnazijos pajudėjo iškilminga jaunimo eisena.
Linksmos ir spalvingos eisenos priekyje būgnais
dundėjo instrumentinė grupė ,,Ritmas kitaip“. Į
Prisikėlimo aikštę žingsniuojantį jaunimą akimis
lydėjo gatvėse besiburiuojantys žmonės, kurie jungėsi
į bendrą eiseną. Visi susirinkusieji į centrinę miesto
aikštę stebėjo Šiaurės Lietuvos kolegijos dovaną -
projekciją „Atkurtai Lietuvai – 100“. Šventės

kulminacija- iškilmingai pakelta Lietuvos valstybės vėliava.
Šventėje dalyvavo mūsų gimnazijos pirmų ir antrų klasių
mokiniai, kartu su LMS šventėje žygiavo 1b klasės mokinys
Giedrius Jackus, 2a klasės mokiniai skautai Augustė ir
Grantas Šapkinai simboliškai švietė kelią žygiuojančiam
jaunimui.

Romuviečiai Trispalvės žygyje
„Lietuva mūsų širdyse“

Kovo 11 d. Šiauliuose vyko Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimo renginiai. Vienas iš svarbiausių,
susilaukiantis didžiausio šiauliečių dėmesio, tradicinis Trispalvės
žygis. Visada gausiausios gretos – Šiaulių mokyklų mokinių.
Kiekvienais metais žygiuojame ir mes, romuviečiai. Šiemet
romuviečių susirinko itin gausus būrys.

Giedrius Jackus (1b)

Augustė Šapkinaitė (2a)

Mokytojos Armidija
Biliuvienė ir Jūratė

Balsevičienė.

Vėliava
– 2d
klasės

vaikinų
rankose

.



Kartu su mokiniais Trispalvės žygyje dalyvavo mokytojos S.Zonienė, I.Dovidaitienė, R,Malinauskienė,
K.Karošaitė. 11 valandą Sukilėlių kalnelyje prie Nepriklausomybės paminklo vyko Lietuvos laisvės kovų dalyvių
pagerbimo ceremonija. Po Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymo Krašto apsaugos savanorių pajėgų
atstovai uždegė atminimo aukurus, o Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai

iššovė pagerbimo salves. 11.20 val.
prasidėjo Trispalvės žygis „Lietuva
mūsų širdyse“. Ši eisena suburia
šimtus patriotiškai nusiteikusių
miestiečių

Eisenos priekyje šiemet žygiavo
jaunuoliai, kurie rankose laikė
raides, sudarančias žodžius -
„ATEITIS MŪSŲ“. Trispalvę vėlia-
vą tam tikrose etapuose iš rankų į
rankas perduodavo miesto mokyklų
mokiniai. Mūsų gimnazijai skirtame
etape vėliavą iškilmingai nešė
gimnazijos trečiokės ir istorijos
mokytoja K.Karošaitė. Visą eiseną
lydėjo muzikuojantis Šiaulių

pučiamųjų instrumentų orkestras. Trispalvės žygio dalyviams pasiekė Prisikėlimo aikštę, kur vyko iškilmingas
minėjimas, visi sugiedojo
,,Tautišką giesmę“. Susi-
rinkusius miestiečius sveikino
Šiaulių miesto meras Artūras
Visockas, vyskupas E.Bar-
tulis. Pabaigoje laukė
linksmoji dalis – šaunus
koncertas.

Linksmai nusiteikusi mokytoja Simona
Zonienė su jaunaisiais romuviečiais...

Eisenos akimirkos...



Netradicinės veiklos - Lietuvai

Užsienio kalbų renginys „Skiriu Lietuvai“ susiliejo
su netradicinio ugdymo veiklomis užsienio kalbų pamokose. 1-2 klasių
mokiniai atliko užduotis tema „Lithuanian History Through Symbols“ ir
jas pristatė mokyklos skaitykloje. 3-4 klasių mokiniai atliko užduotis
tema „I am proud of being a Lithuanian because…“ . 3 klasės vokiečių
kalbos pamoka buvo skirta Lietuvos nepriklausomybei paminėti. 4 kl.
mokiniai rusų kalbos pamokoje atliko užduotį ,,Жизнь, учёба и
работа в Литве и за границей. Плюсы и минусы". Po pamokų galėjome pasidžiaugti mokinių sukurtais darbais,
klausėmės kūrybinių pristatymų apie nepriklausomybės akto grįžimą į Lietuvą, lietuviškos virtuvės išskirtinumą.
Turėjome galimybę žavėtis mokinių sukurtais video pristatymais mokyklos skaitykloje. Mokiniai suvokė savo
tautinį išskirtinumą kalbėdami apie Lietuvos nepriklausomybę, akcentavo, kokią didžiulę galią turi užsienio
kalbos, suteikiančios galimybę skleisti žinią apie mūsų šalį ir jos nepriklausomybę pasauliui. Turime žavėtis
užsienio kalbų mokytojų I.Adomavičienės, V.Latožienės, E.Kazlauskienės, R.Švedienės, E.Nachatayos,
V.Balandienės kūrybiškai organizuotomis pamokomis, kurių rezultatu galėjome džiaugtis mokinių darbų
pristatymų metu. Šauniai pasirodė mokiniai Jonas Armašauskas (1e),
Armanda Kropivjanskytė, Laura Tijūnaitytė (abi iš 2b), Ieva
Adomaitytė ir Gustė Kungytė (abi 2c). Akį patraukė 2a klasės moks-
leivių Armando Kardašiaus ir Dovydo Barakausko, Justo Gasparaičio
sukurti modernūs video pristatymai.

Netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros
pamokos „Lietuviais esame mes gimę“

2018 m. vasario 16
d. šventėme modernios
Lietuvos gimimą. Ši
data lyg tiltas sujungia
1253 m. liepos 6 d. gi-
musią senąją Lietuvą
ir 1990 m. kovo 11 d.
atkurtą nepriklausomą
Lietuvą. Valstybės at-

kūrimo šimtmečiui paminėti skirtose netradicinėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose kalbininkas, Lietuvos
Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas su antrų ir trečių klasių gimnazistais kalbėjosi apie
praeities svarbą dabarčiai, apie tautos ir žmogaus sėkmės kelią.



„Romuvos“ gimnazijoje – tarptautinė
konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“

Kiekvienos tautos istorija – tai jos mentaliteto, jos
kultūros, jos vertybių pamatas. Ir kur begyventų žmogus, jis visada
nematomais saitais, kuriuos jaučia širdimi, yra susijęs su savo šaknimis –
savo tėvyne. ,,Romuvos“ gimnazijoje pavasaris prasidėjo jau tradicija tapusiu
renginiu - tarptautinė mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos
tėkmėje“. Šiemet kovo 2 dieną į gimnaziją susirinko rekordinis dalyvių
skaičius – daugiau nei 100 mokinių iš 30 įvairių mokyklų. Konferencijos
metu buvo perskaityta 50 pranešimų. Džiugu, kad atvyko mokinių ir

mokytojų iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, Panevėžio, Mažeikių bei kitų miestų.
Konferencijoje taip pat buvo pristatyti pranešimai iš Rygos lietuvių vidurinės
mokyklos bei Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos. Konferencijos
pradžioje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, kuris
džiaugėsi, kad gimnazijoje vieši tiek daug svečių iš visos Lietuvos ir Latvijos bei
Lenkijos. Konferencijoje dalyvavo ir profesorius, Lietuvos Respublikos seimo
narys Arūnas Gumuliauskas, kuris teigė, jog labai svarbu, kad konferencija tampa
tradicija ir kasmet joje dalyvauja vis daugiau mokinių ir mokytojų, besidominčių
Lietuvos istorija. Pranešimų sekcijas moderavo ne tik mūsų gimnazistai (Greta
Kvičiūtė, Bernardas Jauga, Kotryna Rudokaitė, Liutauras Sinkevičius, Tautvydas
Viliopas), bet ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorijos skyriaus vedėja Augustė
Labenskytė, Šiaulių universiteto dėstytojos prof. R. R. Trimonienė bei doc. B.
Salatkienė, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos mokytojas D. Stasys bei Lietuvos
politikių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė V. Jokubauskienė.
Geriausi pranešimus pristatę mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti atminimo
dovanomis, kurias įsteigė „Romuvos“ gimnazija, prof. A. Gumuliauskas, Šiaulių
turizmo ir informacijos centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Klaipėdos

universitetas, „Kelionių centras“. Kaip teigė dalyviai, konferencija
visiems labai patiko, jie džiaugėsi ne tik pranešimų svarumu,
įdomiai pateikta informacija, bet ir tuo, kaip konferencija buvo
suorganizuota. Baisogalos gimnazijos mokytoja Aušra teigė, kad
konferencija yra puikus įrodymas, kad jaunoji karta myli savo
tėvynę Lietuvą ir didžiuojasi jos istorija. Išvykdami iš gimnazijos
konferencijos dalyviai nesakė „Viso gero“, o linkėjo visiems

pasimatyti kitais metais. Tikėkimės, metai praeis
labai greitai. Ir svarbiausia, kad iš konferencijos
dalyviai išsivežė ne tik
dovanų, bet ir naujų
patirčių, žinių apie savo
kraštą, susirado naujų
draugų.

Dailyraščio konkursas

Kovo 7 dieną gimnazijoje vyko dailyraščio konkursas „Didžiuojuosi, kad esu
lietuvis", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Prasmingi poeto Just. Marcinkevičiaus
žodžiai, kuriuos rašė gimnazistai, puikiai iliustruoja ir jų santykį su gimtuoju kraštu: „Tai gražiai skambėjo
žodžiai: /Laukas, pieva, kelias, upė./Tai gražiai iš jų išaugo/Vienas žodis - LIETUVA!".



,,ROMUVOS“ gimnazijos bendruomenę,
susirinkusią į šventinį vakarą, sveikina gimnazijos

direktorius Vytautas Giedraitis.

Posmais, dainomis, darniu pučiamųjų orkestro skambesiu ir šokiais –
taip „Romuvos“ gimnazija pasitiko Kovo 11-ąją

Dažnai lietuviams priekaištaujama, kad esame
pernelyg santūrūs, kad nemokame linksmintis. Kovo
7-osios vakarą ,,Romuvos“ gimnazija sukvietė savo
bendruomenę į vakarą – koncertą, skirtą Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo šventei – Kovo 11-ajai.
Pilnutėlėje aktų salėje koncerto laukė mokiniai, jų
draugai, broliai ir sesės, tėvai, seneliai, mokytojai,
gimnazijos administracija. Šis vakaras, kurį
suorganizuoti pasiūlė gimnazijos direktorius
Vytautas Giedraitis, pranoko visus lūkesčius.
Koncertą ,,Tautiška giesme“ pradėjo gimnazijos
pučiamųjų orkestras ,,Romuva“, kurio gretose
profesionaliai groja jaunieji muzikantai. Gimnazijos
direktorius pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė
garsinti savo tėvynę darbias, talentais, meile

artimiausiems žmonėms. Orkestras stebino susirinkusią bendruomenę tobulai
atliekamais pasaulinio garso kūriniais. Ansamblis ,,Fresco“, vadovaujamas
Aušros Kardašienės, džiugino visus skambiomis ir švelniomis dainomis. Šis
kolektyvas kovo 4 dieną itin sėkmingai sudalyvavo ,,Dainų dainelės 2018“
konkurse. Kolektyvo pasirodymą tą dieną stebėjome per LRT televiziją. Dainavo
ir choras ,,Nota bene“. Skambėjo lietuviškos, angliškos, ispaniškos dainos.
Atlikėjų repertuaras parodė, kad Lietuva – visavertė didelio pasaulio dalis.

Skaitovė Beatričė Burnei-
kaitė perskaitė miniatiūrą
,,Iš kur atsiranda vaikai“, o
viso vakaro metu muzi-
kinius kūrinius lydėjo
projekto ,,100 posmų apie

Lietuvą“ lietuvių autorių eilėraščių
ištraukos. Klausėmės ir solo
atliekamų dainų: Gedvilė Janulytė ir
Evelina Negrijūtė dainavo akom-
ponuodamos sau gitara, klausėmės
švelnaus Gretos Grušaitės balso. Sa-
lė virpėjo nuo skambių balsų, gražių
melodijų, plojimų, susižavėjimo
šūksnių. Visus neįtikėtinai išjudino
jaunieji gimnazijos šokėjai, o ypač
abiturientų šokis „Pasimatymas“, ku-
rį sužavėta salė prašė pakartoti. Ir
kaipgi to nepadarysi, kai visi plojo

taip, kad net užraudo delnai. Vakaro pabaigoje abiturientai atliko dainą ,,Kol visi kartu“, paskutinė tradiciškai
nuskambėjo gimnazijos daina. Už nuostabų vakarą dėkojome choro ir ansamblio vadovei Aušrai Kardašienei,
muzikos mokytojai Virginijai Užienei, orkestro vadovui Romualdui Žukauskui, šokių vadovei Ligitai Makarienei,
renginio organizatorei Ingai Dovidaitienei, lietuvių kalbos mokytojoms Gitanai Trinkaitei ir Daliai Vėlaitienei. Jei
švęsti, tai taip, kad skambėtų viskas aplinkui, jei linksmintis, tai taip, kad degtų delnai ir širdys. Šis vakaras
visiems - ir dalyviams, ir žiūrovams – įrodė – lietuviai švęsti ir linksmintis moka. Moka linksmintis ,,Romuva“. Su
Kovo 11-ąja, Tėvyne... ,,Romuvos“ gimnazijos bendruomenė sveikina tave iš visos širdies.



ROMUVADIENIS
progimnazijoje

Projektas „Kartu geriau“.
Dviejų mokyklų - „Romuvos“
progimnazijos ir gimnazijos -

draugystė – kokybiško
ugdymo(si) tęstinumo garantas.

Lietuvių liaudies išmintis sako:
„Kur du stos, padarys visados“. Pasisemdamos liaudies išminties dvi „Romuvos“ – progimnazija ir gimnazija –
suvienija savo dalykines ir kūrybines jėgas, kad jaunoji karta galėtų ramiai mokytis ir išradingai linksmintis.
Bendras dviejų mokyklų projektas ,,Kartu geriau“ sudaro puikias sąlygas progimnazijoje besimokantiems
mokiniams susipažinti su gimnazijos veikla: projektais, neformaliąja veikla, modernia aplinka, laboratorijomis,
interaktyviais kabinetais ir t.t. Tačiau ne tik gimnazija kviečia progimnazistus po savo stogu, bet ir pati vyksta į
svečius. Kovo 2 dieną ,,Romuvos“ progimnazijoje vyko ROMUVADIENIS. Mažuosius romuviečius rytą pasitiko
gimnazijos pučiamųjų orkestras „Romuva“, vadovaujamas R. Žukausko. Garbingai progimnazijos mokiniai
žingsniavo fojė ištiestu raudonu kilimu lydimi gimnazistų plojimų. Taip prasidėjo ROMUVADIENIO rytas.
Visoms 8 klasėms tą dieną lietuvių kalbos, matematikos, chemijos, geografijos, istorijos, muzikos, dailės, užsienio
kalbų, informacinių technologijų pamokas vedė jungtinės mokytojų pajėgos – progimnazijos ir gimnazijos

mokytojai. Du mokytojai vedė vieną pamoką –
papildydami vienas kitą, įdomiai, išradingai,
šmaikščiai. Aštuntokams buvo puiki proga artimiau
susipažinti su gimnazijoje dirbančiais mokytojais.
Tai padeda rugsėjo 1 atėjus į gimnaziją lengviau
adaptuotis naujoje aplinkoje, nes su mokytojais jie
jau yra susipažinę. Bet tą dieną ne trik vyko rimtos
pamokos. Buvo pristatoma gimnazijoje vykdoma
neformali veikla. Progimnazijos erdvėse buvo
eksponuojami gimnazistų meniniai darbai. Ilgųjų
pertraukų metu progimnazija tiesiog dūzgė: I aukšte

buvo organizuojama linksmoji karaokė, II aukšte skambėjo dainos. Aptarti bendrą veiklą susitiko ir dviejų
mokyklų mokinių savivaldos. Po pietų abiejų mokyklų vadovai, mokytojai, įvairiose veiklose dalyvavę
gimnazistai susirinko bendram pokalbiui.
Diskusijoje aptarė ir įvertino ROMU-
VADIENĮ. Aišku buvo viena – renginys
pavyko. Jį puikiai įvertino ir progimnazijos
mokiniai. Bendra veikla visada duoda gerų
rezultatų. Sutelkę bendras jėgas visada
pasieksime daugiau.

„Romuvos“ gimnazijos ir „Romuvos“
progimnazijos vadovai.

Gimnazijos laikraščio numerį rengė: GUODA KARLIKAUSKAITĖ, GRETA GRUŠAITĖ,
GABRIELĖ IMBRASAITĖ, LANETA PAKŠTYTĖ, RASA MALINAUSKIENĖ.



Šiaulių miesto meras Artūras Visockas su jaunaisiais ,,Romuvos“ gimnazijos
žurnalistais – apie miestą, žmones ir tai, kas svarbiausia

Saulėtą kovo 15-osios popietę ,,Romuvos“ gimnazijos jaunosios žurnalistės trečiokės Guoda
Karlikauskaitė, Greta Grušaitė, Gabrielė Imbrasaitė ir Laneta Pakštytė, lydimos mokytojos Rasos
Malinauskienės,  apsilankė Šiaulių miesto savivaldybėje ir pakalbino miesto merą Artūrą Visocką.
Numatytas pusvalandžio trukmės pokalbis užsitęsė gerokai ilgiau – kalbėtasi apie miestą ir jo ateitį, apie
jaunimą ir gyvenimo prasmę, apie sąžinę ir meilę. Meras viso pokalbio metu lyg iš mažyčių dalelių dėliojo
žmogaus gyvenimo paveikslą, kuris itin svarbus jaunam žmogui, šį savo paveikslą tik pradėjusiam kurti.

,,Romuvos“ gimnazijos jaunosios žurnalistės Guoda Karlikauskaitė, Gabrielė Imbrasaitė, Greta Grušaitė,
Laneta Pakštytė Šiaulių miesto mero Artūro Visocko kabinete.

Apie darbą miestui

Pokalbio metu meras pasidžiaugė, kad žmonės vis labiau pasitiki miesto savivalda. Ką reikia daryti, kad
situacija dar labiau pasikeistų – žmonės turėtų nors kartą per metus apsilankyti bent viename miesto tarybos
posėdyje. Tai labai svarbu – kiekvienas miesto tarybos sprendimas gali pasikeisti žmonių naudai, jei tie
žmonės ateitų ir kalbėtų apie tai komitetuose, kurie yra visiškai atviri kiekvienam šiauliečiui. Problema
tame, kad miestiečiai kol kas visiškai nesinaudoja tokia galimybe. Kitaip tariant, demokratija neveikia.
Meras stengiasi, bando įtraukti žmones ir jam tai sekasi. Bet negalima žmonių atakuoti. Jie turi tai daryti
savo noru. Kuo žmonės labiau domėsis tarybos darbu, tuo greičiau taryba keisis. Stebėti tarybos posėdžius –
tai galimybė pažinti politikus. Tada žmogui lengviau susigaudyti rinkimuose, pasirinkti už ką balsuoti.

Dabar vyrauja aiškus, švarus, tvarkingas susikalbėjimas su visomis struktūromis, kurios reikalingos
sklandžiam miesto darbui – su vyskupu E.Bartuliu, su kariuomene. Miesto grožiui, keliams ir šaligatviams
skiriamos ženkliai didesnės sumos iš tų pačių lėšų. Jų nėra papildomų, tik tereikia tikslingiau naudoti
turimus resursus. Remontuojami  ir renovuojami darželiai. Šiauliai atsigauna, mieste vyks daug darbų.
Pasikeis visas centras. Šiauliai – kietas miestas. Žmonėse potencialo daug, jaunimas – fantastiškas. Visada
gali būti geriau, bet gali daryti tiek, kiek įmanoma padaryti.

Meras patikino, kad per savo darbo taryboje metus nepardavė  nė vieno sprendimo, nes tai kirstųsi su jo
sąžine, o kai kurie politikai tai daro kasdien. Svarbi yra jaunimo politinė atsakomybė – reikia eiti balsuoti, o
ne tik prie ežero būti, nes rinkimų metu sprendžiama jauno žmogaus ateitis. 5 minutės per dieną bendram
labui pakeistų miesto ir valstybės veidą.  Meras teigia, kad kažkas mumyse yra įvykę, kad mes domimės tik
savo asmeniniais reikalais. Tai normalu, bet reikėtų taip – 95 procentai sau, 5 procentai – bendram interesui.



Į teiginį, kad žmonės netiki, jog vienas kažką galėtų pakeisti, kad nedrįsta, bijo, meras atsakė: ,,Viskas
tampa drąsu, kai pabandai“. Jis kviečia į posėdžius, kad žmonės matytų politikus, kritikuotų. Ir tada, kai
kils kokia mintis, ateiti ir ją išsakyti.

Apie demokratijos trūkumą. Demokratija egzistuoja tik pavadinime. Tikroji demokratija yra tik tada, kai
išrinkti žmonės atstovauja rinkėjus. Bet žmonės nepažįsta politikų. Tai leidžia politikams dirbti be jokios
kontrolės. Tada jie dirba sau, o ne atstovauja tuos žmones, kurie juos išrinko. Patys žmonės, būdami
aktyvesni, gali tai pakeisti.

Meras tvirtai įsitikinęs, kad jaunimas – miesto
ateitis. Viskas priklausys nuo jų gilesnio požiūrio.
Ir niekas neprašo lipti iš karto ant dešimto
laiptelio, tereikia ant pirmo, bet judėti, domėtis,
būti aktyviems. Bet daryti tai konstruktyviai.
Meras nebijo kritikos, tai skatina dirbti geriau.
Kritika yra geranoriška ir piktavalė. Jei žmogus
suklysta – negali pykti. Politikas turi viską sugerti
į save ir nepykti. Bet tai tave vis tiek veikia
neigiamai. Tada turi eiti „numirti“ į namus.
Paskui atsigauni ir vėl eini. Nuo ko atsigaunama ?
Nuo žmonių, jų teigiamos reakcijos, nuo gero
žvilgsnio, nuo tikėjimo savo veikla, nuo žmonių
palaikymo. Jei nebūtų to palaikymo – dirbti
neįmanoma. Žmonės yra stipri jėga, bet jiems
trūksta aktyvumo. Savivaldybėje nuo 2015 metų -
visiškas atvirumas. Meras  bendrauja visais
įmanomais šiuolaikiniais būdais – žinutės,
pokalbiai telefonu, internetinė erdvė, socialiniai

tinklai. Meras stengiasi atsakyti į visus šiauliečių klausimus. Meras neperka spaudos – ji brangiai kainuoja.
Už lėšas, išleistas spaudai, galima nutiesti 8 šaligatvius. Meras pasirinko juos. Visa informacija - Šiaulių
miesto savivaldybės tinklapyje. Žmonės jau pradeda įprasti ten ieškoti informacijos. Savivaldybėje pagaliau
atsirado elektroniniai dokumentai, tik prieš dvejus metus buvo pradėta dirbti su šiuolaikinėmis
technologijomis ir elektroninėmis dokumentų versijomis.

Apie mero darbą

Reglamentuotų darbo valandų beveik nėra. Pirmą savaitę tapęs meru miegodavo po 2 valandas. Eidamas į
šį postą puikiai žinojo, ko reikia Šiauliams. Atėjimas į šį postą 2015 metų pavasarį buvo nelengvas – tuo
metu reikėjo gelbėti miesto biudžetą. Bet išgelbėti miestą nuo rimtų ekonominių bėdų pavyko.

Dabartinė situacija jau ves tik į ateitį, miestas tvirtai stojasi ant kojų. Savivaldybė dirba kitaip, pastangų
dedama daug. Sąžiningai dirbantys aukojasi, nes administracijos darbuotojai dirba sunkiai, o atlyginimas
nėra didelis. Šiauliai yra unikalūs, nes čia daug stiprių asmenybių, sąžiningų darbuotojų. Šiauliečiai yra tikri.
Jais didžiuojasi visur, kur tik jie dirba. Šiauliai daugybėje sričių Lietuvoje diktuoja madas.

Apie šventes

Tik Šiauliai išdrįso pagrindinį vėliavos kėlimą švenčių metu patikėti jaunimui. Tai buvo rizikinga, tačiau
meras pasitiki jaunimu. Jis pasakė: ,,Aš būsiu jūsų svečias“. Ir jauni žmonės puikiai susitvarkė su jiems
tekusia atsakomybe. Anksčiau į Vasario 16-osios šventę ateidavo 100 žmonių, šiais metais atėjo 3000.
Jaunimas miesto centre suorganizavo linksmą diskoteką. Bet kurioje šventėje svarbiausia, kaip žmogus
jaučiasi viduje. Smagu, kad atėjo daug žmonių, bet labiau rūpi – ar žmogus atėjo iš tikėjimo ar šiaip. Bet jau
judama link teigiamų pokyčių – daug kas daroma iš tikėjimo, vidinių paskatų, o ne todėl, kad kažkas liepė.



Apie mokyklą, mokinius, mokytojus...

Mokytojas laisvas ir neįsitempęs tada, kai dirba ne dėl pinigų. Tada jo darbas kokybiškesnis. Bet dažnai
gyvenimas yra kitoks.

Mokinys ir mokytojas, politikai - visi žmonės, todėl reikia suprasti vieniems kitus. Mokinys gali užjausti
mokytoją, tarp mokinio ir mokytojo gali vyrauti visiškai normali draugystė, bet reikia kultūros, reikia išaugti
iš primityvizmo. Mokytojui lengviau vesti pamoką, kai jis turi kietą ranką. Mokiniai dažnai tokiems
mokytojams – „kirviams“ vėliau padėkoja, nes šie daug ko išmokė, nes tikslas – žinios. Ateitis – kultūros ir
gimnazistų lygio augimas.

Kokia mokyklų ateitis Šiauliuose? Jei mokytojai netingės, o mokiniai supras, kokiame procese dalyvauja
– viskas bus gerai. Problema – netinkamai naudojami ištekliai. Mokyklose gausu elektroninių lentų, o
programų joms nėra. Jos stovi gražios, baltos, bet nenaudojamos. Tai – ateities dalykai. Mokykla turi būti
europėjanti, laisvėjanti, bendradarbiaujanti.

Mokyklos direktorius turi būti ir labai griežtas, kad išlaikytų teisingas vadovaujamos įstaigos linijas, ir tuo
pačiu labai geras, kad vyktų procesas. Tai labai subtilus ir sudėtingas dalykas. Meras dalinosi savo patirtimi.
Vaikystėje jis labai gerai suprato, ką reikia daryti, kad nereikėtų ruošti namų darbų – atidžiai klausytis
per pamoką. Tada lengva – tu viską supranti, viską greitai padarai  ir tada gali eiti sportuoti ar daryti tai, ką
mėgsti. J.Janonio gimnazijoje besimokantis jo sūnus Ugnius daro tą patį. Svarbiausia suvokti, kas ką turi
veikti – mokinys ateina nemokamai pasiimti žinių iš to šaltinio, kuris stovi prieš jį - mokytojo. Tai lobis.
Tereikia sekti šaltinį. Tai mokinys supranta vėliau. Bet reikia stengtis tai suvokti anksčiau ir tinkamai
išnaudoti tas galimybes. ( „Jėzau, kaip norėčiau vėl mokytis“ – juokdamasis sako meras ). Jo sūnus gali
parnešti visus 10-ukus, bet jis dažnai paklausia savo sūnaus, kokį klausimą šis uždavė mokytojui per
pamoką. Norėdamas užduoti klausimą, turi suprasti temą. Ne pažymiai nulemia esmę. Neįmanoma gauti
blogo pažymio, jei nors kiek gerbi mokytoją. Čia gimnazistės merui paprieštaravo, nes sakė, kad net
gerbdamos mokytoją vis tik kartais gauna nepageidaujamą įvertinimą. Jis sutiko, kad gyvenime būna
visko.

Ar visi mokytojai teisingi, teisūs? Būna visko. Ginčytis su mokytoju prasminga, kai tu žinai. kad gali
pasiekti savo tikslą. Kartais ginčytis beviltiška. Kartais mokytojui reikėtų paaiškinti tuos dalykus, kuriuos
mokiniai mokėsi prieš keletą metų. Dažnai mokytojai mesteli: ,,Tai jau turėjai 5-oje klasėje mokėti“. Tai
mokinius atitolina nuo mokinių. Toks mokytojas nėra tikras mokytojas. Bet reikia dėkoti blogam mokytojui
- jis padeda atskirti blogą mokytoją nuo gero.

Kokią matote Lietuvos ateitį?

„Ta mūsų šalelė neįtikėtinai gera,“ – sako meras. Unikali šalis. Tai, kad mes iš jos išvažiuojame - visiškas
nesusipratimas. Užterštos mūsų smegenys. Čia turėtų atvažiuoti žmonės. Žmonės skundžiasi, kad blogai
gyvename, ir mato dvi ryškias problemas – nėra kur automobilio pastatyti ir kaip numesti svorio. Lyg
rimtesnių bėdų ir nebūtų.

O emigruojantiems norėtų pasakyti svarbiausią dalyką - visos užsienio valstybės žiūri, kaip pigiai nupirkti
jauną žmogų, O dar geriau –išsilavinusį. Jauni žmonės yra puikūs, nuostabūs. Bet čia yra tas pats vergų
pirkimas tik kita forma. Jaunus žmones nuperka, o jie to nesupranta. Juos nuperka turtingos valstybės, kad ir
toliau turtingai gyventų mūsų jaunų, išsilavinusių žmonių dėka. Kas yra pinigai – tik skaičiukai. Jie nėra
gyvenimas. Laimingesnis būna paprastas valstietis, o ne dangoraižyje gyvenantis turtuolis. Jei turėsi 20
laikrodžių – ar tavo gyvenimas nuo to bus laimingesnis? Yra įvedama kažkokia nesveika norma. Meras
papasakojo apie istorinį vergų atsiradimą, kuris turi daug ką bendro su šiomis dienomis.

Nesąmonė, kad neįmanoma išgyvent Lietuvoje. Šiauliuose irgi galima daug uždirbti, bet už kiekvieną
dalyką yra sava kaina – norėdamas  daug uždirbti, turi daug ir aukoti – sveikatą, laiką su šeima. Tada tu turi
rinktis, ko labiau nori: ar auginti savo vaikus ir juos matyti kasdien, ar dirbti Londone ir su jais susitikti du



kartus per metus. Jis rinkosi auginti vaikus. Gyvena paprastame bute, vaikšto į darbą pėsčiomis. Jo
neįmanoma nupirkti, nes svarbiausia - vertybės.

Apie tai, kas svarbiausia...

Visi mirsim. Svarbu, kaip tu nugeni tau skirtą atkarpą. Žmogus linkęs šioje žemėje viską naikinti. Mes –
naikintojai. Kodėl taip darom?  Neaišku. Kaip reikia 200 valstybių susitarti dėl bendro klimato, kuris, jei
nepavyks valstybėms susitarti,  lems liūdną žmonijos ateitį. O tartis būtina.

Jeigu atsakytume į daugelį svarbių klausimų - mes atsikratytume daugelio kančių. Mes paskęstame
smulkmenose, nebematome bendro vaizdo – nebematome meilės. Tu myli žemę ir viską, kas yra aplink tave
- štai tas bendras vaizdas. Neįmanoma nemylėt, jeigu pakeli akis aukščiau.

Ir pabaigai...

 Linkėjimai jūsų mokyklai -
„Romuvos“ gimnazijai.
 Sukurkite madą - lankytis

posėdžiuose. Kiekvieną kartą apsilankę
posėdžiuose priversite tarybą efektyviau
dirbti. Nesiburiantys į bendrijas žmonės
leidžia valdžiai dirbti be jokios kontrolės.
Reikia žmones aktyvinti.
 Šiauliai – vilties miestas.
 Atsitiktinių susitikimų nebū-

na. Jis niekada nėra savo kabinete tiek
ilgai kalbėjęsis su mokiniais. Vadinasi,
„Romuvos“ gimnazistėms – žurnalistėms
labai pavyko. Pokalbis su miesto meru
joms padarė didelį įspūdį. Jos stebėjosi
mero paprastumu.
 Elektroninė erdvė ir jauni-

mas – dvi stiprios jėgos. Per daug netei-
sybės šiame pasaulyje, todėl jame labai
reikalingas jaunimas, nes jis pramuša tą
užsistovėjusią terpę. Tie miestai, tos
valstybės, kurie moka susikalbėti su

jaunimu, jie turi ateitį. Jaunimas daug ką avansu duoda savo šaliai.
 Meras: „Nekenčiu kostiumų. O dabar esu priverstas dėvėti juos kas dieną. Bet pripratau.“ 
 Mero Artūro Visocko mintis - „Kad kažkuo taptum, turi daug ką iškęst“.

Taigi mes supratome vieną svarbų dalyką – bet koks kelias – mokinio, mokytojo, politiko,
direktoriaus – nėra lengvas. Kuo daugiau galių turi – tuo daugiau ir atsakomybės. Jei nori būti gerai
jaustis – stenkis dėl žmonių ir nelauk padėkos. Padėka įvairiais pavidalais ateina vėliau. Ir
svarbiausia – VISKĄ DARYK SU MEILE.

Merą kalbino ,,Romuvos“ gimnazijos jaunosios žurnalistės Guoda Karlikauskaitė, Gabrielė Imbrasaitė, Greta
Grušaitė, Laneta Pakštytė ir gimnazijos mokytoja Rasa Malinauskienė.
2018 metų kovo 15 diena
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